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Deze methodebeschrijving is gemaakt door: 

 

Charlotte Hanzon 

MOVISIE 

c.hanzon@movisie.nl 

030 789 22 81 

 

Charlotte Hanzon is projectmedewerker van het team Participatie en actief burgerschap van 

MOVISIE.  

 

Oktober 2012 

 

Voor meer methodebeschrijvingen en eventuele vragen en/of reacties kunt u terecht bij: 

www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies. 

 

Deze methodebeschrijving is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 

 

 

 

 

 

Deze methodebeschrijving is gebaseerd op de methodiek en materialen van Stichting 

Alexander 

 

 

 

 

Het werkblad dat gebruikt is voor het maken van deze methodebeschrijving, is deels gebaseerd op het 

Werkblad beschrijving interventie van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het RIVM. 

mailto:c.hanzon@movisie.nl
mailto:c.hanzon@movisie.nl
http://www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies
http://www.movisie.nl/effectievesocialeinterventies


 

 

 Methodebeschrijving Flying Teams  * * * 3 

Inhoudsopgave 

 

 

Inleiding: leeswijzer  1 

 

Samenvatting  1 

 

1. Beschrijving methode 1 

 1.1 Probleemomschrijving 1 

 1.2 Doel van de methode 1 

 1.3  Doelgroep van de methode 1 

 1.4  Indicaties en contra-indicaties 1 

 1.5  Aanpak 1 

 1.6  Materiaal 1 

 1.7  Uitvoerende organisaties 

 1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder 1 

 1.9  Overige randvoorwaarden 1 

 1.10  Overeenkomsten en verschillen met andere interventies 1 

 1.11  Contactgegevens ontwikkelaar  1 

 

2.  Onderbouwing  1 

 2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 1 

  2.2  Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 1 

 

3.  Onderzoek naar praktijkervaringen 1 

 3.1  Praktijkervaringen van de uitvoerder 1 

 3.2  Praktijkervaringen van de cliënt/burger 1 

 3.3 Praktijkvoorbeeld 1  

 

4.  Effectonderzoek 1 

 4.1  Directe aanwijzingen voor de effectiviteit 1 

 4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 1 

 

5. Conclusies 1 

 5.1  Samenvatting werkzame elementen  1 

 5.2 Samenvatting effectonderzoek 1 

 

6 Verantwoording 1 

 6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 1 

 6.2 Literatuur 1 

 

 Bijlage 1: Toelichting effectonderzoek 1 

 Bijlage 2: Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 1 

 Bijlage 3: Methodologische kenmerken en resultaten effectonderzoeken 1 



 

 

 4  * * *  Methodebeschrijving Flying Teams     

Inleiding: leeswijzer 

 

Professionals en burgers worden in de sociale sector geconfronteerd met een wirwar aan informatie 

waar ze een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig 

toegankelijk. In de Databank Effectieve sociale Interventies brengen wij methoden waarmee in de 

sociale sector gewerkt wordt, bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven een zo volledig mogelijk 

beeld van alle beschikbare informatie over een methode. Als hulpverlener, actief burger of vrijwilliger 

kunt u hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie iets 

wil doen. Als gemeente kunt u zich op de hoogte stellen van de methoden die er zijn en wat er bekend 

is over de effectiviteit. Op basis daarvan kunt u met organisaties in uw gemeente in gesprek gaan over 

de inzet van deze methoden. Indien u besluit om met de methode aan de slag te gaan, verwijzen we u 

naar de ontwikkelaar voor het handboek en eventuele andere beschikbare materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel 1 van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel 2 laat de onderbouwing van de 

methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar heeft 

gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel 3 geeft zicht op de praktijkervaringen van de 

uitvoerder en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel 4 geeft inzicht in wat er wetenschappelijk 

bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. Soms schrijft de ontwikkelaar zelf de methodebeschrijving, dan biedt 

MOVISIE begeleiding en geeft zij feedback. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de 

ontwikkelaar op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode 

staat dus niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de medewerker die de methodebeschrijving maakt en een informatiespecialist van 

de afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over 

methoden zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De verantwoording van de toegepaste 

zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De zoekgeschiedenis is in 

uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is opgenomen in het archief 

van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het literatuuroverzicht in 

onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode u te bieden heeft.  
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van Flying Teams is het ondersteunen en stimuleren van het actieve vermogen van 

vrijwilligersorganisaties om toegankelijker te worden voor jongeren. De drempel voor jongeren 

om zich vrijwillig in te zetten wordt zo verlaagd. 

 

Doelgroep 

De primaire doelgroep van de methode bestaat uit bestuurders van lokale 

vrijwilligersorganisaties of van lokale afdelingen van landelijke of regionale 

vrijwilligersorganisaties. De methode kent ook een intermediaire doelgroep: jonge vrijwilligers in 

de Flying Teams die optreden als mede-uitvoerders van de methode. 

 

Aanpak 

Flying Teams bezoeken lokale vrijwilligersorganisaties om hen te helpen de organisatie 

toegankelijker te maken voor jongeren. Ieder Flying Team bestaat uit drie jongeren. De 

jongeren worden vooraf getraind om deel te kunnen nemen aan een Flying Team. Eén of meer 

Flying Teams worden gevormd en ieder Flying Team bezoekt één of meer 

vrijwilligersorganisaties. Tijdens twee consultatiebijeenkomsten stelt het Flying Team de 

vrijwilligersorganisatie kritische vragen over de toegankelijkheid voor jongeren. Na het eerste 

bezoek krijgen de betrokken vrijwilligers van de vrijwilligersorganisatie de opdracht om een plan 

van aanpak te schrijven om aantrekkelijker te worden voor jongeren. Ook geven de jongeren 

een huiswerkopdracht mee, zoals het bekijken van een muziekzender of oude foto’s. In de 

tweede consultatiebijeenkomst bekijken de jongeren het plan van aanpak kritisch en geven zij 

de organisatie tips en adviezen. 

 

Materiaal  

De aanpak van de methode en de inhoud van de training van het Flying Team staan 

beschreven in: Handboek Flying Teams, geschreven door W. Voortman (tekst) en C. Matthes 

(eindredactie), uitgegeven in 2002 door Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in 

samenwerking met Stichting Alexander en Voortman training en improvisatie. 

 

Uitvoerende organisaties 

De rol van organisator kan vervuld worden door een landelijke of regionale 

vrijwilligersorganisatie, een deelnemende lokale vrijwilligersorganisatie of een 

vrijwilligerscentrale. Stichting Alexander voert de methode zelf niet meer uit, maar geeft advies 

over de methode.  
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Ontwikkelaar 

Stichting Alexander 

Tarik Pehlivan 

020 626 39 29 

www.st-alexander.nl en www.toolkit-jeugdparticipatie.nl 

 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk 

030 230 71 95 

www.nov.nl 

 

 

2. Onderbouwing  
 

Stichting Alexander heeft de methode Flying Teams vanuit de praktijk ontwikkeld. Aanleiding 

hiervoor was het signaal van vrijwilligersorganisaties dat zij het gebrek aan jonge vrijwilligers als 

een probleem ervaren. Met zeven vrijwilligersorganisaties is er in 1999 een pilotproject 

uitgevoerd. Op basis van de ervaringen van deze pilots is de methode verbeterd en het 

handboek bijgesteld. De ontwikkelaar heeft gebruik gemaakt van de theorie van participatief 

jeugdonderzoek van Hazekamp (2003). Deze stelt dat jongeren zelf als adviseur of onderzoeker 

betrokken kunnen zijn bij het verbeteren van hun eigen leefsituatie. 

 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen  
 

Er zijn vier evaluatieonderzoeken gedaan naar de praktijkervaringen van de Flying Teams en 

de deelnemende vrijwilligersorganisaties (Haage, Verfaille, Vriens & Wiebing, 2001; Matthes, 

1999; NOV & Stichting Alexander, 1999; Pehlivan, 2004). Hieruit blijkt dat de jongeren in de 

Flying Teams door de methode kennismaken met de cultuur en denkwijze van volwassenen in 

vrijwilligersorganisaties. De Flying Teams gaven aan goed voorbereid te zijn op hun rol door de 

training vooraf. De rolverdeling in het Flying Team kan echter zorgen voor een ongelijke 

verdeling van de hoeveelheid werk binnen het team. Vrijwilligersorganisaties geven op hun 

beurt aan zich verplaatst te hebben in de leefwereld van jongeren. Daardoor zijn ze zich bewust 

van de drempels en belemmeringen die jongeren ervaren om zich actief in te zetten voor hun 

organisatie. Daarnaast hebben ze inzicht in het imago van hun organisatie onder jongeren en 

manieren om jongeren te werven, zodat ze hun organisatie toegankelijker kunnen maken voor 

jongeren. De vrijwilligersorganisaties noemden vooral de ontmoeting met jongeren en de 

huiswerkopdracht als positieve elementen van de methode.  

 

 

4. Effectonderzoek  
 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode of soortgelijke 

methoden, noch in Nederland, noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin 

gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

http://www.st-alexander.nl/
http://www.st-alexander.nl/
http://www.toolkit-jeugdparticipatie.nl/
http://www.toolkit-jeugdparticipatie.nl/
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5. Samenvatting werkzame elementen 
 

▪ Vrijwilligersorganisaties toegankelijk maken voor jongeren door jongeren zelf feedback te 

laten geven; zij overbruggen hierdoor de afstand tussen jongeren en vrijwilligersorganisaties.  

▪ Door de intensieve ontmoeting van jonge en volwassen vrijwilligers leren ze elkaars 

leefwerelden en denkwijze kennen en worden vrijwilligersorganisaties zich bewust van de 

drempels die jongeren ervaren om actief te worden. 

▪ Jongeren zijn gelijkwaardige partners voor de vrijwilligersorganisatie. 

▪ De jongeren worden getraind en zijn daardoor goed voorbereid op hun rol. 

▪ Er wordt gewerkt aan de overlevingskracht van de vrijwilligersorganisatie door hen 

handvatten te geven om jongeren blijvend te mobiliseren. 

▪ De vrijwilligersorganisatie gaat concreet aan de slag met een plan van aanpak. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Handboek Flying Teams, geschreven door W. Voortman (tekst) en C. Matthes (eindredactie), 

uitgegeven in 2002 door NOV, in samenwerking met Stichting Alexander en Voortman training 

en improvisatie. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Vrijwilligersorganisaties in Nederland kampen in de praktijk vaak met een gebrek aan jonge 

vrijwilligers. Zij hebben bovendien moeite met het werven van jonge vrijwilligers waardoor het 

probleem steeds groter wordt. Omdat jongeren geen leeftijdsgenoten actief zien in de 

vrijwilligersorganisaties, wordt de drempel voor hen steeds hoger om zich in te zetten. 

Er zijn voldoende jongeren geïnteresseerd om zich maatschappelijk in te zetten, maar het is 

voor hen moeilijk om een goede plek binnen een vrijwilligersorganisatie te verwerven. De 

wensen van de jongeren sluiten niet aan op wat vrijwilligersorganisaties hen te bieden 

hebben. Jongeren zoeken vanuit hun individuele levensstijl veelal naar kortdurende 

activiteiten en willen invloed op het beleid van de organisatie. Vrijwilligersorganisaties bieden 

echter vaak meer traditionele vrijwilligerstaken waarbij de vrijwilliger zich voor langere tijd 

bindt aan de organisatie of activiteit en waarbij beginnende vrijwilligers weinig invloed krijgen 

in de organisatie. Hierdoor worden jongeren weinig gestimuleerd om zich voor de 

maatschappij in te zetten. 

 

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het 

handboek van de methode als uitgangspunt. Wanneer u wilt beschikken over meer actuele of 

gedetailleerde informatie, verwijzen wij u naar www.cbs.nl of www.scp.nl. 

 
 

1.2 Doel van de methode  
 

Het hoofddoel van de methode Flying Teams is het toegankelijker maken van 

vrijwilligersorganisaties voor jongeren. Daardoor wordt het voor vrijwilligersorganisaties 

makkelijker jongeren te werven en de drempel voor jongeren wordt lager om zich als 

vrijwilliger in te zetten. 

 

Subdoelen 

Subdoelen zijn: 

▪ het vergroten van de participatie van jongeren door hen in te zetten bij het uitvoeren van de 

http://www.cbs.nl/
http://www.cbs.nl/
http://www.scp.nl/
http://www.scp.nl/
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methode 

▪ het vergroten van de overlevingskracht van de vrijwilligersorganisaties op langere termijn, 

door hen de handvatten te verschaffen om jongeren te blijven mobiliseren. 

 

Over de naam 

De naam Flying Teams komt voort uit het principe dat een klein team, bestaande uit jongeren, 

een vrijwilligersorganisatie een aanzet geeft om meer jongeren te betrekken. Het jongerenteam 

‘vliegt’ even aan en na zijn vertrek is de vrijwilligersorganisatie in staat om op eigen kracht de 

organisatie toegankelijk te maken en te houden voor jongeren. 

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van de methode bestaat uit vrijwilligersorganisaties. Daarnaast is er een 

intermediaire doelgroep: jongeren die een actieve rol hebben in de uitvoering van de Flying 

Teams. 

 

Bij de doelgroep vrijwilligersorganisaties gaat het specifiek om lokale organisaties of lokale 

afdelingen van landelijke of regionale organisaties. Hierbinnen zijn het vooral de volwassen 

bestuurders waar de Flying Teams zich op richten. De ontvangende organisaties kunnen 

vrijwilligersorganisaties zijn met alleen vrijwilligers, of deels bestaan uit beroepskrachten. De 

consultatiebijeenkomsten met de Flying Teams worden met vrijwilligers uitgevoerd, zodat er 

interactie ontstaat tussen de jongeren en de vrijwilligers.   

 

De jongeren in de Flying Teams worden als intermediaire doelgroep ingezet om de methode uit 

te voeren en een brug te slaan tussen jongeren en de vrijwilligersorganisaties. De Flying Teams 

bestaan uit jonge mensen in de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar. Voor de Flying Teams worden 

er specifiek jongeren geworven met bepaalde competenties en motivaties (zie 1.8). 

 

De documentatie over de methode bevat geen expliciete informatie over hoe rekening 

gehouden kan worden met (etnische) diversiteit binnen deze doelgroepen. Wel is er in 2000 

een Flying Teams project uitgevoerd in Apeldoorn voor jongeren met een maatschappelijk 

problematische achtergrond.  
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1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Vrijwilligersorganisaties komen in aanmerking voor de methode Flying Teams als zij meer 

actieve jonge vrijwilligers willen betrekken en bereid zijn daar tijd en energie in te investeren. Bij 

de selectie wordt nagegaan of de vrijwilligersorganisatie de bereidheid heeft om twee avonden 

met het Flying Team bijeen te komen en een dagdeel te investeren in het in kaart brengen van 

hun eigen visie. 

 

 

1.5 Aanpak 

 

De kern van de methode is dat jonge vrijwilligers (het Flying Team) feedback en informatie 

geven aan vrijwilligersorganisaties. Er vindt een intensieve ontmoeting plaats tussen volwassen 

en jongere vrijwilligers, waarbij de jongeren gelijkwaardige partners zijn. Het Flying Team werkt 

als aanzet in het proces van de vrijwilligersorganisatie om meer jongeren te trekken. De 

organisatie gaat na de ontmoetingen met het Flying Team zelf verder aan de slag om het 

gemaakte plan van aanpak uit te voeren.  

 

Organisatie 

De organisator van de Flying Teams werft de jongeren en eventueel de vrijwilligersorganisaties, 

zorgt ervoor dat de begeleiding en training van de Flying Teams geregeld wordt en dat de 

bijeenkomsten en evaluatie wordt gepland. De lokale vrijwilligersorganisatie kan deze taak zelf 

uitvoeren, maar een andere organisatie kan ook deze taak op zich nemen. Dat kan een 

landelijke vrijwilligersorganisatie zijn, een vrijwilligerscentrale of Stichting Alexander. Er is een 

quickscan beschikbaar voor organisaties om te ontdekken of ze geschikt zijn om als organisator 

op te treden. 

 

De organisator kan ervoor kiezen om één of meer Flying Teams tegelijk te trainen en in te 

zetten, bij één of meer vrijwilligersorganisaties. Een Flying Team kan eventueel meerdere 

vrijwilligersorganisaties bezoeken als dat nodig is. Op deze manier zetten de jongeren hun 

opgedane kennis en ervaring meerdere malen in. 

 

De tien stappen 

De methode bestaat uit tien stappen, waarvan de twee consultatiebijeenkomsten (stap 7 en 9) 

de kern vormen van de interactieve samenwerking tussen jonge en volwassen vrijwilligers. De 

tien stappen worden hieronder kort benoemd en de aanpak van de consultatiebijeenkomsten 

wordt vervolgens toegelicht. 

 

1. Informeren en mobiliseren. Alle partijen (jongeren, lokale vrijwilligersorganisatie en 

eventueel de organisator) worden geïnformeerd over de mogelijkheid deel te nemen. 

2. Werven. De organisator werft de jongeren en de lokale vrijwilligersorganisatie(s). Om 

succesvol te kunnen werven is er voldoende tijd nodig en moet bepaald worden wat het 

profiel van de te werven jongeren en de organisatie(s) is.  

3. Vastlegging. Afspraken over samenwerking en planning worden vastgelegd. 
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4. Trainen. Jongeren worden getraind om de Flying Teams te vormen en leren lokale 

bijeenkomsten te begeleiden om jongerenparticipatie te versterken binnen de deelnemende 

vrijwilligersorganisatie (zie 1.7). Er is een uitgebreid draaiboek van de trainingsdagen 

beschikbaar (zie 1.6). De organisator regelt een geschikte trainer. Dit kan bijvoorbeeld 

iemand van Stichting Alexander zijn of een andere trainer die bekend is met 

jongerenparticipatie. 

5. Afstemmen. Onderlinge verwachtingen tussen de jongeren en de vrijwilligersorganisatie 

worden duidelijk gemaakt en de logistieke en praktische zaken worden afgesproken (wie 

komt er wanneer waar en met hoeveel mensen, wie heeft welke informatie nodig, et cetera). 

6. Voorbereiding. Jongeren van het Flying Team bereiden zich voor door het houden van 

interviews met vrijwilligers uit de ontvangende vrijwilligersorganisatie en het bestuderen van 

informatie. De jongeren krijgen hierbij begeleiding, bij voorkeur van de trainer. Voorafgaand 

aan de eerste consultatiebijeenkomst vult de ontvangende vrijwilligersorganisatie een 

vragenlijst in over hoe jongeren op dit moment bij de organisatie betrokken zijn. De 

resultaten hiervan gebruikt het Flying Team om zich voor te bereiden op de eerste 

bijeenkomst. 

7. Eerste consultatiebijeenkomst. Het Flying Team bezoekt de vrijwilligersorganisatie en deze 

krijgt onder andere de opdracht mee om een plan van aanpak te maken. 

8. Tussentijdse communicatie. De jongeren houden contact met de vrijwilligersorganisatie en 

de organisator begeleidt en stuurt bij. 

9. Tweede consultatiebijeenkomst. De concretisering van het plan van aanpak staat tijdens dit 

bezoek centraal. 

10. Evalueren. De ontvangende organisatie geeft aan hoe ze de consultatiebijeenkomsten 

ervaren heeft en hoe het plan van aanpak wordt voortgezet. De jongeren geven aan wat ze 

meegemaakt hebben en dragen informatie over aan eventuele opvolgers. De organisator 

ontdekt wat goed en minder goed ging en maakt een verslag van de evaluatie. 

 

Het Flying Team en consultatiebijeenkomsten 

Een Flying Team bestaat uit drie jongeren met elk een andere functie: 

▪ gespreksleider: de voorzitter van de consultatiebijeenkomsten. 

▪ verslaggever: maakt een verslag van de consultatiebijeenkomsten en heeft de taak om 

continu om verduidelijking te vragen en regelmatig samen te vatten. 

▪ luis in de pels: stelt kritische vragen en vraagt door zodat er geconcretiseerd wordt. 

 

Tijdens de consultatiebijeenkomsten hebben de jongeren de leiding. In de eerste bijeenkomst 

stellen ze zoveel mogelijk vragen. Zo komen ze te weten hoe het op dit moment staat met 

jongerenparticipatie binnen de organisatie en wat de visie is op het betrekken van jongeren. 

 

Na de eerste consultatiebijeenkomst krijgen de betrokken vrijwilligers van de organisatie twee 

huiswerkopdrachten mee. Ten eerste is het de bedoeling dat ze een plan van aanpak schrijven, 

waarin ze aangeven hoe ze de organisatie leuker en toegankelijker willen maken voor jongeren. 

Daarnaast krijgen ze een door de jongeren bedachte opdracht mee, om zich te verplaatsen in 

jongeren en wat zij deden en voelden toen ze jong waren. Bijvoorbeeld kijken naar een 

muziekzender of foto’s van vroeger bekijken. 
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In de tweede consultatiebijeenkomst stellen de jongeren zoveel mogelijk vragen om het plan 

van aanpak van de organisatie zo concreet mogelijk te maken en ze geven praktische tips mee. 

Zo ontstaat er een definitief plan van aanpak waarmee de organisatie zelf aan de slag gaat om 

toegankelijker te worden voor jongeren. 

 

 

1.6 Materiaal  
 

Het volgende handboek is beschikbaar voor het uitvoeren van de methode: 

 

Handboek Flying Teams, geschreven door W. Voortman (tekst) en C. Matthes (eindredactie), 

uitgegeven in 2002 door NOV, in samenwerking met Stichting Alexander en Voortman training 

en improvisatie. 

 

Dit handboek is bedoeld voor de uitvoerende organisatie (zie 1.7). Een belangrijk onderdeel van 

het handboek is de invulling van de training van de jongeren die de Flying Teams gaan vormen. 

Het uitvoeren van de Flying Teams is alleen mogelijk nadat de jongeren een uitgebreide training 

hebben gevolgd. Het handboek bevat een aantal bijlagen met praktische materialen voor 

organisatoren, ontvangende organisaties en de jongeren in de Flying Teams. 

 

Het handboek is beschikbaar via Stichting Alexander (zie 1.11). 

 

 

1.7 Uitvoerende organisaties  
 

De taak van de organisator kan uitgevoerd worden door verschillende partijen: de ontvangende 

(lokale) vrijwilligersorganisatie, een landelijke of regionale vrijwilligersorganisatie, een 

vrijwilligerscentrale. Voor de landelijke of regionale vrijwilligersorganisatie is er een quickscan 

beschikbaar. Hiermee kan getoetst worden of de organisatie geschikt is als organisator van 

Flying Teams. Deze quickscan gaat onder andere in op de mate waarin er tijd en geld 

beschikbaar is, of er draagvlak binnen de organisatie is en op de noodzaak om jongeren te 

werven binnen de lokale afdelingen van de vrijwilligersorganisatie. 

 

 

1.8 Benodigde competenties van de uitvoerder  
 

De methode wordt uitgevoerd door een organisator, een trainer en begeleider en de jongeren in 

het Flying Team.  
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Organisator 

Er worden in het handboek geen specifieke eisen gesteld aan competenties en begeleiding van 

de uitvoerende werkers of deze eisen zijn niet vermeld. De rol van organisator kan eventueel 

samenvallen met de rol van begeleider en trainer. 

 

Trainer en begeleider 

Het heeft de voorkeur dat de trainer van de Flying Teams ook de begeleiding van de jongeren 

op zich neemt tijdens het proces. Het is belangrijk dat de begeleider op de hoogte is van het 

vrijwilligerswerk en de positie van jongeren daarbinnen. Bij voorkeur heeft de begeleider ook 

kennis van vrijwilligerswerk binnen specifieke sectoren. Daarnaast is affiniteit met jongeren voor 

de begeleider een belangrijke succesfactor. Indien nodig kan de trainer door Stichting 

Alexander getraind worden voor deze functie. 

 

Jongeren Flying Team 

Bij het werven van jongeren voor het Flying Team wordt er gezocht naar jongeren die het 

belangrijk vinden dat jongeren vrijwilligerswerk doen en dat zij serieus genomen worden door 

vrijwilligersorganisaties. Ook wordt er gevraagd naar jongeren die goed kunnen luisteren, open 

staan voor andere meningen en durven te spreken in een groep. De jongeren die deelnemen 

aan een Flying Team krijgen een uitgebreide training van drie dagdelen. In de training maken 

de jongeren kennis met de rollen in het Flying Team en leren ze hoe ze de 

consultatiebijeenkomsten kunnen leiden. De jongeren leren elkaar kennen en de Flying Teams 

worden tijdens de training gevormd. Per team worden de drie rollen verdeeld, op basis van 

ieders individuele kwaliteiten. De jongeren leren basisprincipes over optimale communicatie, het 

stellen van vragen, oefenen met discussiëren aan de hand van stellingen en het voeren van 

adviesgesprekken. 

 

 

1.9 Overige randvoorwaarden 

 

Kwaliteitsbewaking 

Om de kwaliteit te kunnen bewaken, zijn vastlegging van de afspraken en evaluatie onderdeel 

van de tien stappen van de methode. Ook worden de jongeren in de Flying Teams getraind om 

de consultatiebijeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. 

 

Kosten van de interventie 

Een voorbeeld van een begroting van een Flying Teams project is als bijlage bij het handboek 

opgenomen. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van zes Flying Teams (18 jongeren) en zijn de 

kosten berekend voor de begeleiding, training van de trainer, informatiemateriaal en training 

van de Flying Teams. In dit voorbeeld komt het totaalbedrag uit op € 69.840 (prijspeil 2002). 

Specificatie z.o.z. 
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Personele kosten (trainer, begeleider, eventueel organisator):    € 60.000 

Training van de lokale trainer €  2.800 

Informatiemateriaal:                                                                      €  3.200 

Begeleiding en training 6 Flying Teams:                                       €  3.840 

 

De kosten kunnen echter per organisatie sterk verschillen. 

 

 

1.10 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  
 

Nadere studie moet uitwijzen of er soortgelijke methoden zijn en/of in welke mate deze 

methode(n) vergelijkbaar is (zijn). 

 

 

1.11 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

De methode is ontwikkeld in een samenwerking tussen Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (NOV) en Stichting Alexander. Stichting Alexander is de eigenaar van het 

handboek van de methode. 

 

Stichting Alexander 

Herenmarkt 93c 

1013 EC Amsterdam 

info@st-alexander.nl  

020 626 39 29 

www.st-alexander.nl en www.toolkit-jeugdparticipatie.nl 

 

Contactpersoon 

Tarik Pehlivan 

020 626 39 29 

pehlivan@st-alexander.nl    

 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) 

Maliebaan 71g 

3581 CG Utrecht 

030 230 71 95 

algemeen@nov.nl 

www.nov.nl  

 

 

mailto:info@st-alexander.nl
mailto:info@st-alexander.nl
http://www.st-alexander.nl/
http://www.st-alexander.nl/
http://www.toolkit-jeugdparticipatie.nl/
http://www.toolkit-jeugdparticipatie.nl/
mailto:pehlivan@st-alexander.nl
mailto:pehlivan@st-alexander.nl
mailto:algemeen@nov.nl
mailto:algemeen@nov.nl
http://www.nov.nl/
http://www.nov.nl/
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 
 

De methode Flying Teams is vanuit de praktijk ontwikkeld. De aanleiding was het signaal van 

vrijwilligersorganisaties dat zij het gebrek aan jonge vrijwilligers als een probleem ervaren. Met 

zeven vrijwilligersorganisaties is er in 1999 een pilotproject uitgevoerd. De bevindingen uit het 

evaluatierapport van deze pilot (Matthes, 1999) hebben een plek gekregen in het handboek van 

de methode. Dit zijn vooral aanbevelingen van de jongeren zelf (uit de Flying Teams uit het 

pilotproject). 

 

Variant voor probleemjongeren 

In 2000 is als onderdeel van het project Smaakmakers van NOV en de stichting 

VrijwilligersManagement (sVM) een pilot met Flying Teams uitgevoerd in Apeldoorn (Haage et 

al., 2001). Dit project is gestart om te verkennen of de methode ook toepasbaar is voor 

jongeren met een maatschappelijk problematische achtergrond, die verblijven in een 

residentiële instelling en die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk. In dit verband kan de 

methode Flying Teams bijdragen aan de re-integratie van deze jongeren in de lokale 

gemeenschap. In Apeldoorn werkten de jongeren uit de residentiële instelling in het Flying 

Team samen met andere jongeren uit de maatschappij. In het evaluatierapport van het project 

wordt positief teruggekeken op het project. Er worden echter geen directe conclusies getrokken 

over de mate waarin de methode daadwerkelijk toepasbaar is voor jongeren in deze doelgroep. 

 

Het beeld van jongeren over vrijwilligerswerk 

Zowel in Apeldoorn als in het project Flying Teams in Best in 2004 is de methode uitgebreid met 

een bredere inventarisatie van het beeld dat jongeren hebben over vrijwilligerswerk. Dit werd 

gedaan door middel van panelgesprekken (Haage et al., 2001; Pehlivan, 2004). Hierdoor 

kregen de vrijwilligersorganisaties nog meer input voor het toegankelijk maken van hun 

organisatie voor jongeren. Zie ook het praktijkvoorbeeld in 3.4. Deze toevoeging aan de 

methode is vooralsnog niet toegevoegd aan het handboek van de methode Flying Teams. 

 

 

 
2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De theorie van Hazekamp: participatief jeugdonderzoek 

Volgens Wiebing (2003) is de methode gebaseerd op de theorie van Hazekamp (2003). Deze 

theorie wordt ‘participatief jeugdonderzoek’ genoemd en gaat ervan uit dat jongeren zelf als 

onderzoeker of adviseur betrokken kunnen worden bij het in kaart brengen van hun eigen 

leefsituatie. Jongeren worden dan niet als onderzoeksobject gezien, maar kunnen hun eigen  
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ervaringsdeskundigheid inzetten bij jeugdonderzoek. Dit geeft jongeren de mogelijkheid om 

zich actief en positief te laten zien in antwoord op de vaak negatieve manier waarop zij door 

de volwassen maatschappij bejegend worden. Bijvoorbeeld door negatieve beeldvorming van 

hangjongeren en politieke jongerenorganisaties die niet serieus genomen worden door de 

volwassen politiek. Dit participatief jeugdonderzoek gaat uit van de wenselijkheid van een 

gelijkwaardig partnerschap tussen jongeren en volwassenen. Daarmee delen ze de 

verantwoordelijkheid in het proces van een interventie. 

 

In de methode Flying Teams staat het idee centraal dat het meerwaarde oplevert als jongeren 

zelf als adviseur optreden in een interventie die henzelf aangaat. Jongeren adviseren in een 

Flying Team zelf aan vrijwilligersorganisaties hoe deze toegankelijker kunnen worden voor 

jongeren. Er wordt dus niet uitgegaan van vooroordelen over jongeren, maar van de input van 

de jongeren zelf. Door de ontmoeting met volwassen vrijwilligers en de serieuze rol die de 

jongeren daarin krijgen, worden zij als gelijkwaardige partners gezien. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicaties: 

 

1. Ontwikkeling Flying Teams: evaluatierapport, geschreven door C. Matthes, uitgegeven in 

1999 door NOV. 

 

In dit evaluatierapport van NOV wordt verslag gedaan van de ervaringen uit het pilotproject. 

Hierbij waren lokale afdelingen van zeven landelijke organisaties en vijf Flying Teams 

betrokken. Zowel de 12 betrokken lokale afdelingen als de 15 jongeren in de Flying Teams 

hebben een evaluatieformulier ingevuld. Op basis daarvan is het evaluatierapport 

samengesteld. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve resultaten worden benoemd. Het verloop 

van het project en de ervaringen van de jongeren en betrokken lokale organisaties worden 

geëvalueerd. Er wordt niet specifiek ingegaan op welke (sub)doelstelling er geëvalueerd wordt. 

De bevindingen van dit rapport hebben in het handboek van de methode een plek gekregen. Dit 

zijn vooral aanbevelingen van de jongeren (Flying Teams uit het pilotproject) zelf. 

 

2. Rapportage Flying Teams, uitgegeven in 1999 door NOV in samenwerking met Stichting 

Alexander. 

 

Deze rapportage van Stichting Alexander bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte 

worden de ervaringen van tien jongeren uit Flying Teams in het pilotproject beschreven. Het 

gaat om jongeren die als Flying Teams verschillende typen vrijwilligersorganisaties (in totaal 

negen) hebben geadviseerd door heel Nederland. De evaluatie is uitgevoerd door middel van 

panelgesprekken in twee groepen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn per thema in de 

rapportage beschreven. 

Het tweede gedeelte van de rapportage gaat in op de opbrengsten van de methode volgens de 

betrokken lokale organisaties. In hoeverre zij bruikbaar advies hebben gekregen om 

jongerenparticipatie te vergroten, komt hier aan bod. Negen van de 12 organisaties in de 

pilotprojecten hebben aan de evaluatie deelgenomen. Met deze organisaties zijn voorafgaand 

aan de consultatiebijeenkomsten twee interviews gehouden (met een bestuurslid en een andere 

vrijwilliger) en vervolgens nog een interview na de consultatiebijeenkomsten (met een 

bestuurslid). Op basis van deze gesprekken zijn de opbrengsten voor de organisaties 

geëvalueerd. 

 

3. ‘Als je jongeren wilt, moet je ook jongeren laten zien!’, geschreven door T. Pehlivan, in 

opdracht van de gemeente Best, uitgegeven in 2004 door Stichting Alexander. 

 

Stichting Alexander heeft dit rapport geschreven naar aanleiding van de uitvoering van de 

Flying Teams in de gemeente Best. Het verloop van het project wordt geëvalueerd, evenals de 

vraag wat de Flying Teams hebben opgeleverd voor de jongeren en de vrijwilligersorganisaties. 

Door middel van een panelgesprek voorafgaand aan de start van de Flying Teams, is 
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geïnventariseerd wat het beeld van jongeren is van vrijwilligerswerk en wat voor hen een ideale 

vrijwilligersorganisatie is. Daarnaast kwamen de ideeën aan bod van de jongeren over hoe 

vrijwilligersorganisaties hun imago en de werving van jonge vrijwilligers kunnen verbeteren. 

Daarnaast worden de resultaten van de evaluatie van de Flying Teams beschreven op basis 

van evaluatieformulieren die de zes jongeren en de vier ontvangende organisaties hebben 

ingevuld. Ook zijn de uitkomsten van de afsluitende discussiebijeenkomst hierin meegenomen. 

Er wordt in dit rapport niet specifiek ingegaan op welke (sub)doelstelling er geëvalueerd wordt. 

 

4. ‘Centen verdienen is saai. Flying Teams actief in de gemeente Apeldoorn’, geschreven door 

B. Haage, S. Verfaille, G. Vriens en R. Wiebing, uitgegeven in 2001 door Stichting 

Alexander. 

 

De resultaten van het project Flying Teams met probleemjongeren in Apeldoorn worden in dit 

rapport beschreven. Bij de start van het project zijn twee panelgesprekken gevoerd met in totaal 

22 jongeren. Het imago van het vrijwilligerswerk onder jongeren en de manier waarop 

vrijwilligersorganisaties succesvoller jongeren kunnen werven kwamen hier aan bod. Jongeren 

hebben daarnaast interviews gehouden met jonge vrijwilligers en jongeren die geen 

vrijwilligerswerk doen, of dat in het verleden hebben gedaan. Met vertegenwoordigers van de 

betrokken vrijwilligersorganisaties zijn ook interviews gehouden. De resultaten van het 

panelgesprek en de 54 interviews worden in het eerste gedeelte van het rapport beschreven. In 

het tweede gedeelte van het rapport wordt de uitvoering van de Flying Teams geëvalueerd en 

wordt het oordeel van de jongeren en de vrijwilligersorganisaties over het verloop van het 

project benoemd. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met vier jongeren uit de Flying Teams 

(waarvan twee uit de residentiële instelling), vier van de betrokken vrijwilligersorganisaties en 

twee leden van de begeleidingscommissie in Apeldoorn. 

 

 

3.1 Praktijkervaringen van de uitvoerder 
 

Resultaten 

De jongeren die de Flying Teams vormden, vonden het project origineel en waardevol (Haage 

et al., 2001). Als resultaten van de Flying Teams noemden zij dat ze duidelijke tips en adviezen 

hebben gegeven aan de organisaties. Er zijn veel bruikbare ideeën uit de 

consultatiebijeenkomsten voortgekomen om de vrijwilligersorganisaties aantrekkelijker en 

toegankelijker te maken voor jongeren. De jongeren vonden het nuttig om kennis te maken met 

de cultuur en denkwijze van volwassenen in vrijwilligersorganisaties (Pehlivan, 2004). Hun 

beeld over vrijwilligerswerk is veranderd en zij hebben nieuwe vaardigheden geleerd (NOV & 

Stichting Alexander, 1999). In het contact met vrijwilligersorganisaties hebben ze de balans 

tussen serieuze gesprekken en gezelligheid over het algemeen als positief ervaren. Over de 

ervaringen van de organisatoren, trainers en begeleiders is geen informatie beschikbaar. 

 

Valkuilen 

Tijdens sommige consultatiebijeenkomsten bleken de verwachtingen van de jongeren anders te 
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zijn dan die van de vrijwilligersorganisatie. De Flying Teams gaven aan behoefte te hebben aan 

meer informatie vooraf over de vrijwilligersorganisatie. Nu waren ze niet altijd voldoende op de 

hoogte van de activiteiten en inrichting van de organisatie, om goede vragen te kunnen stellen 

(Pehlivan, 2004). Een ander belangrijk nadeel was dat de jongeren naderhand niet zagen of 

hun inbreng nut heeft gehad (Haage et al., 2001). Het contact met de organisatie hield op na de 

bijeenkomsten en evaluatie, waardoor het niet duidelijk was of de organisatie daadwerkelijk 

toegankelijker werd voor jongeren.  

 

Praktische toepasbaarheid van de methode 

Door de intensieve training voorafgaand aan de consultatiebijeenkomsten waren de Flying 

Teams goed voorbereid op hun rol (Haage et al., 2001). Ze vonden het belangrijk om betrokken 

te worden bij de organisatie van de Flying Teams en de activiteiten van de 

vrijwilligersorganisatie.  

 

Over de rolverdeling in het Flying Team waren niet alle jongeren positief (Pehlivan, 2004). 

Volgens hen kwam er teveel werk neer op de schouders van de ‘luis in de pels’, vergeleken bij 

de andere rollen in het team. Deze moest immers de meeste vragen stellen en voerde dus 

vooral het woord in de consultatiebijeenkomsten. Daarnaast zorgde moeizame planning van de 

bijeenkomsten ervoor dat de Flying Teams soms wisselden van samenstelling en er maar twee 

van de drie teamleden op een consultatiebijeenkomst aanwezig waren (Haage et al., 2001). 

Ook bleek het niet praktisch om de Flying Teams buiten hun eigen omgeving in te zetten, 

vanwege de reistijd. 

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  
 

Resultaten 

De ontvangende vrijwilligersorganisaties benoemden dat zij zich door de komst van de Flying 

Teams hebben verplaatst in de leefwereld van jongeren (Pehlivan, 2004). Als concrete 

resultaten noemden de organisaties dat de aandacht voor het werven van jongeren is gegroeid. 

Zij zijn zich er nu van bewust dat er een drempel is voor jongeren om zich in te zetten voor de 

organisatie (Haage et al., 2001). De huiswerkopdracht die ze na de eerste 

consultatiebijeenkomst kregen, hebben veel organisaties als positief ervaren (Pehlivan, 2004). 

Hierdoor werden de vrijwilligers gedwongen zich te verdiepen in de leefwereld van jongeren en 

hoe zij vroeger zelf waren als jongere. Door de Flying Teams zijn de eigen behoeften en ideeën 

van de organisaties over jongerenparticipatie verhelderd. Ze hebben nieuwe inzichten gekregen 

over het imago van hun organisatie en aansprekende manieren waarop ze jongeren kunnen 

werven. Het nut van waardering en beloning is hen daarnaast duidelijker geworden (NOV & 

Stichting Alexander, 1999). 

 

Valkuilen 

In sommige gevallen vonden de organisaties dat de jongeren niet kritisch of serieus genoeg 
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waren en geen leiding namen. De consultatiebijeenkomsten vielen hen daarom tegen. De 

organisaties hadden vooraf beter geïnformeerd willen worden over de invulling van de 

consultatiebijeenkomsten zodat de verwachtingen duidelijker zouden zijn (Haage et al., 2001). 

Een aantal vrijwilligersorganisaties had vooraf verwacht concretere oplossingen voor hun 

problemen te krijgen van de Flying Teams (NOV & Stichting Alexander, 1999). In de praktijk 

bleek dat niet zo te zijn, de jongeren stelden kritische vragen, maar boden geen kant en klare 

oplossingen. Net als de jongeren gaven de vrijwilligersorganisaties aan het als een nadeel te 

ervaren dat niet altijd alle leden van een Flying Team aanwezig waren bij een 

consultatiebijeenkomst, vanwege de moeizame planning (Pehlivan, 2004). In het pilotproject 

kwam naar voren dat sommige lokale vrijwilligersorganisaties vonden dat het project teveel van 

bovenaf was opgelegd door hun landelijke organisatie (Matthes, 1999). De betrokkenheid bij het 

project is in dat geval minder dan wanneer de lokale organisatie zelf de noodzaak voelt om het 

tekort aan jongerenparticipatie aan te pakken. 

 

Praktische toepasbaarheid 

In het pilotproject rees ook de vraag of het te verkiezen is dat de Flying Teams bestaan uit 

jongeren van de eigen organisatie of juist niet. Sommige organisaties zagen het als een 

voordeel om jongeren uit andere organisaties te ontvangen, omdat zij onbevooroordeeld zijn. 

Anderen zagen het als een nadeel omdat deze jongeren niet goed bekend zijn met de 

organisatie en daardoor minder concrete adviezen of feedback kunnen geven. 

 

 

 

3.3 Praktijkvoorbeeld 
 

De beschrijving van onderstaand praktijkvoorbeeld is gebaseerd op het rapport ‘Als je jongeren 

wilt, moet je ook jongeren laten zien. Flying Teams in Best.’, geschreven door T. Pehlivan en in 

2004 uitgegeven door Stichting Alexander. Deze beschrijving is een ingekorte versie van de 

informatie uit dit rapport. 

 

In 2000 bleek uit een enquête onder jongeren dat 20% van de jongeren in de gemeente Best 

vrijwilligerswerk doet. Daarnaast bleek nog zo’n 20% van de jongeren geïnteresseerd in 

vrijwilligerswerk. Desondanks gaven vrijwilligersorganisaties in Best aan het moeilijk te vinden 

om jongeren te interesseren voor het vrijwilligerswerk. Hoe jongeren te stimuleren ook na 

verloop van tijd actief te blijven, was een tweede vraag van vrijwilligersorganisaties. Daarom gaf 

de gemeente Best in 2004 opdracht voor een project waarbij twee Flying Teams op bezoek 

zouden gaan bij vrijwilligersorganisaties. Op deze manier konden jongeren zelf een actieve rol 

spelen in het activeren van vrijwilligersorganisaties zodat zij toegankelijker en aantrekkelijker 

zouden worden en blijven voor jongeren. 

 

Stichting Alexander coördineerde het project en werd daarbij geadviseerd door een 

projectgroep uit Best. De projectgroep bestond uit een medewerker van het jongerencentrum 

Todo, een opbouwwerker van Stichting Mobest, een medewerker van het Steunpunt 
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Vrijwilligerswerk, een ambtenaar jeugdbeleid en een ambtenaar vrijwilligerswerk van de 

gemeente Best. In dit project is tevens geïnventariseerd wat jongeren in Best belangrijk vinden 

in het vrijwilligerswerk.  

 

Na een eerste bijeenkomst waar vrijwilligersorganisaties werden geïnformeerd, zijn vier van hen 

geselecteerd om deel te nemen. Door een panelgesprek met 12 jongeren kreeg de projectgroep 

inzicht in de ervaringen van jongeren met vrijwilligersorganisaties tot nu toe en hun beeld van 

het vrijwilligerswerk. Zes van deze jongeren vormden vervolgens twee Flying Teams. Zij werden 

getraind en begeleid door Stichting Alexander om de consultatiebijeenkomsten bij de 

vrijwilligersorganisaties uit te voeren. Het project werd afgesloten met een bijeenkomst waar de 

Flying Teams hun bevindingen presenteerden. Naast de projectgroep waren tijdens deze 

presentaties de vrijwilligersorganisaties aanwezig die ook de eerste bijeenkomst hadden 

bijgewoond. 

 

Door dit project werd duidelijk hoe jongeren tegen vrijwilligerswerk aankijken en wat hun 

motivatie is voor het doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk moet meer bekendheid krijgen 

en het imago moet verbeterd worden volgens de jongeren. Tips die zij hiervoor gaven waren 

bijvoorbeeld: laten zien wat jonge vrijwilligers terugkrijgen voor het doen van vrijwilligerswerk (in 

plaats van geld) en ‘learning by doing: door jongeren vrijwilligerswerk te laten doen, leren ze 

wat het is. Over het werven van jongeren gaven de Flying Teams bijvoorbeeld als tip dat een 

wervingsteam door persoonlijk contact jongeren kan interesseren en dat jongeren iets 

terugverwachten voor hun inzet, bijvoorbeeld een kleine symbolische beloning. Verder gaven 

de jongeren aan dat het belangrijk is om inspraak te hebben, dat de taken en verwachtingen 

heel duidelijk zijn en dat ze erkenning krijgen. 

 

Een belangrijk leerpunt is dat de verwachtingen bij vooral de vrijwilligersorganisaties vooraf 

duidelijk moeten zijn. Een Flying Team houdt de vrijwilligersorganisatie vooral een spiegel voor, 

het bestaat niet uit professionele adviseurs, maar uit ‘ervaringsadviseurs’. Een goede 

organisatie en sfeer bleken daarnaast ook belangrijk. Zowel de vrijwilligersorganisaties als de 

jongeren hebben het project als zinvol beschouwd. De uitdaging voor de toekomst voor de 

vrijwilligersorganisaties ligt in de juiste benadering van jongeren, door ze persoonlijk aan te 

spreken en hen aantrekkelijke activiteiten te bieden. Ook moeten de vrijwilligersorganisaties op 

zoek naar de juiste de balans tussen eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding van de 

jongeren om het vrijwilligerswerk voor hen interessant te houden. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 
 

▪ Vrijwilligersorganisaties toegankelijk maken voor jongeren door jongeren zelf feedback te 

laten geven: zij overbruggen hierdoor de afstand tussen jongeren en vrijwilligersorganisaties 

(1, 2, 3).  

▪ Door de intensieve ontmoeting van jonge en oudere vrijwilligers leren ze elkaars 

leefwerelden en denkwijze kennen en worden vrijwilligersorganisaties zich bewust van de 

drempels die jongeren ervaren om actief te worden (1, 3). 

▪ Jongeren zijn gelijkwaardige partners voor de vrijwilligersorganisatie (1, 2). 

▪ De jongeren worden getraind en zijn daardoor goed voorbereid op hun rol (1, 3). 

▪ Er wordt gewerkt aan de overlevingskracht van de vrijwilligersorganisatie door hen 

handvatten te geven om jongeren blijvend te mobiliseren (1). 

▪ De vrijwilligersorganisatie gaat concreet aan de slag met een plan van aanpak (1, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 
 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

De zoekvraag op basis waarvan gezocht is naar literatuur over Flying Teams is: Wat is er 

bekend over de praktijkervaringen met en de effectiviteit van de methode Flying teams, waarin 

een team van jongeren advies geeft aan (vrijwilligers)organisaties over de toegankelijkheid van 

de organisatie voor jongeren? 

 

Op basis van de volgende zoektermen is gezocht naar literatuur over de methode: 

▪ Flying Teams 

▪ Vrijwilligersorganisaties 

▪ Jeugdvriendelijkheid 

▪ Jongeren adviseren 

▪ Toegankelijkheid voor jongeren 

 

Zoekstrategieën 

Beschikbaar materiaal is opgevraagd bij de ontwikkelaar. Daarnaast is er gezocht in meerdere 

databanken: 

▪ MOVISIE 

▪ PiCarta 

▪ NARCIS 

▪ HBO Kennisbank 

▪ Google en Google Books 

 

Selecteren van literatuur 

Op basis van de titels en abstracts is een eerste selectie gemaakt. Vervolgens zijn de mogelijk 

interessante publicaties aangevraagd of gedownload, doorgenomen en verder geselecteerd. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen onderzoeken naar praktijkervaringen, beschrijvingen 

van de methode en praktische materialen behorende bij de methode. Zie 6.2. voor de 

geselecteerde literatuur. 

 

 

6.2 Literatuur  

 

Haage, B., Verfaille, S., Vriens, G. & Wiebing, R. (2001). Centen verdienen is saai. Flying 

Teams actief in de gemeente Apeldoorn. Amsterdam: Stichting Alexander. 

 

Hazekamp, J.L. (2003). Onderzoek in handen van jongeren. Een bijdrage tot een dialoog 

tussen jongeren en volwassenen. In Winter, M. de & Kroneman, M., Participatief 
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jeugdonderzoek. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek samen met kinderen en jongeren naar 

beleid voor de jeugd. Van Gorcum. 

 

Matthes, C. (1999). Ontwikkeling Flying Teams. Evaluatierapport. Utrecht: Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk.  

 

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk & Stichting Alexander (1999). Rapportage Flying 

Teams’. Utrecht/Amsterdam: Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in samenwerking met 

Stichting Alexander. 

 

Pehlivan, T. (2004). Als je jongeren wilt, moet je ook jongeren laten zien. Flying Teams in Best. 

Amsterdam: Stichting Alexander. 

 

Voortman, W. & Hijink, A. (2000). Methodiek Flying Teams. Informatie bij ‘Train de trainer’ 

Traject. Utrecht/Amsterdam: Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk in samenwerking met 

Stichting Alexander. 

 

Voortman, W. & Matthes, C. (2002). Handboek Flying Teams. Utrecht/Amsterdam: Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk in samenwerking met Stichting Alexander en Voortman training 

en improvisatie. 

 

Wiebing, R. (2003). Flying Teams. Jongeren in gesprek met vrijwilligersorganisaties. In M. de 

Winter & M. Kroneman: Participatief jeugdonderzoek. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 

samen met kinderen en jongeren naar beleid voor de jeugd. Assen: Van Gorcum. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) wordt het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

▪ Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

▪ Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’.  

 

Het gaat hier om: 

• resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering of de 

Amerikaanse ABCD-methode als voorloper van de Nederlandse ABCD-methode)  

• resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die alle gebaseerd zijn 

op Supported employment of de methode Samenwerking tegen agressie, een op Turkse en 

Marokkaanse plegers van huiselijk geweld gerichte versie van de methode Niet meer door het 

lint).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzingen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden die een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  
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Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial ofwel RCT-

onderzoek) en diverse vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de 

uitspraken over de effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo 

zwaar mogelijk effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de 

kenmerken en het ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Monitoring wordt alleen meegenomen als ‘effectonderzoek’ wanneer het een cijfermatige indicatie 

geeft van de behaalde resultaten met betrekking tot de doelen van de methoden. Bijvoorbeeld: bij 

buurtbemiddeling gaat het bij het monitoren om het aantal geslaagde bemiddelingen afgezet tegen het 

totaal aantal bemiddelingen dat heeft plaatsgevonden. Het gaat hier niet om tevredenheidonderzoek, 

dit hoort bij deel 3. 

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D).  

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel E) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele groep en de controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in 

kleine groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar 

als zeer significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn.  

 

De laatste jaren wordt er vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten 

effectgrootte d (‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft 

hoe groot het waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen de experimentele 

(interventie-) en controlegroep. In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten 

gebruikt. In deze methodebeschrijving worden de effectmaten overgenomen uit de oorspronkelijke 

onderzoeksrapporten. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 

Titel rapport Ontwikkeling Flying 

Teams: 

evaluatierapport 

Rapportage Flying 

Teams 

Als je jongeren wilt, 

moet je ook jongeren 

laten zien! 

Centen verdienen is 

saai. Flying Teams 

actief in de gemeente 

Apeldoorn 

Auteur C. Matthes NOV en Stichting 

Alexander 

T. Pehlivan B. Haage, S. Verfaille, 

G. Vriens en R. 

Wiebing 

Jaar 1999 1999 2004 2001 

Onderzoeks- 

vraag 

Hoe is het pilotproject 

Flying Teams 

verlopen en wat zijn 

de resultaten? 

Wat zijn de 

ervaringen van de 

jongeren en 

vrijwilligersorganisatie

s uit het pilotproject 

Flying Teams en wat 

is het rendement voor 

organisaties volgens 

henzelf? 

Hoe is het project 

Flying Teams in Best 

verlopen en wat zijn 

de resultaten? 

Wat zijn de 

bevindingen en 

resultaten van het 

project Flying Team in 

de gemeente 

Apeldoorn? 

In het 

onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

Jongeren uit de Flying 

Teams en 

bestuursleden en 

vrijwilligers van 

ontvangende lokale 

vrijwilligersorganisatie

s 

Jongeren uit de Flying 

Teams en 

bestuursleden en 

vrijwilligers van 

ontvangende lokale 

vrijwilligersorganisatie

s 

Jongeren uit de Flying 

Teams en 

bestuursleden en 

vrijwilligers van 

ontvangende lokale 

vrijwilligersorganisatie

s 

Jongeren uit de Flying 

Teams en 

bestuursleden en 

vrijwilligers van 

ontvangende lokale 

vrijwilligersorganisatie

s 

Aantal 

geïncludeerd

e subjecten 

(n) 

27 19 10 10 

 

 

 

 


